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Kurslitteratur och läsanvisningar  

Människan och Naturen 

Läsanvisningar:  

 
Kursens huvudbok: Forsberg, B, (2012) Omställningens tid: tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid 
ska du ha läst ut inför kursens första seminarium den 8 oktober.  
 
Kursens andra bok, den som du själv väljer ut från listan på valbara böcker ska du ha läst ut innan kursens 
andra seminarium den 12 november.  
 
Artiklarna i kursens artikelkompendium läses inför varje kurstillfälle så som det står angivet i 
läsanvisningarna i artikelkompendiet. Detta gör du för din egen skull då det ger dig en bättre grund att stå 
på och en bättre förståelse för ämnesområdet inför varje föreläsning.  
 
Artiklar som du ska läsa inför seminarium 1 och 2 kommer tillkomma och delas ut under kursens gång. 
 
Kurslitteraturen kommer du att använda dig av när du förbereder dig inför kursens seminarium samt under 
ditt projektarbete.  
 
 

Kursens huvudbok:  

Forsberg, B, (2012) Omställningens tid: tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Stockholm: 

Karneval förlag. ISBN: 978-91-85703-62-03 

 

Om boken från förlagets hemsida: 150 år av ekonomisk tillväxt har nått sin ände: Oljetoppen har passerat. 
Fiskbestånden står inför kollaps. Grundvattnet sinar. Jordbruksmark ödeläggs. Skogar överavverkas. 

Så kan uppräkningen fortsätta. Överallt hopar sig tecknen på att världsekonomin har gått in i en 
resursvägg. Även finans- och skuldkrisen är följder av tillväxtens slut. 

Festen är över men det finns en utväg: Att ställa om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna. 
Omställning handlar om någonting mer än lågenergilampor och “miljöbilar”. Den är en grundläggande 
förändring av hela vårt sätt att leva och organisera samhället. 

I Omställningens tid analyserar Björn Forsberg med stor energi och kunskap den djupa kris vår civilisation 
befinner sig i. Men han riktar också blicken framåt och diskuterar hur en hållbar framtid kan se ut och vilka 
vägar som leder dit. Han besöker platser som Detroit, Kuba, Portland, Samsø och Åredalen och upptäcker 
en möjlig framtid som redan har börjat byggas 
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Lista på valbara kursböcker, välj 1 bok från listan som du läser parallellt med 

kursens huvudbok: 

 Cordell, Dana. - The story of phosphorus: sustainability implications of global phosphorus 

scarcity for food security / Dana Cordell. - 2010. - ISBN: 978-91-7393-440-4 

 Richard Heinberg and Daniel Lerch. - The post carbon reader: managing the 21st century's 

sustainability crises / Richard Heinberg and Daniel Lerch, editors. - 2010. - ISBN: 978-0-

9709500-6-2 

 Jackson, Tim. - Prosperity without growth: economics for a finite planet / Tim Jackson. -

 2009. - ISBN: 978-1-84407-894-3 

 Evernden, Neil. - The natural alien: [humankind and environment] / Neil Evernden. - 1993 - 2. 

ed. - ISBN: 0-8020-7785-4 

 Wargo, John. - Green intelligence: creating environments that protect human health / John 

Wargo. - 2009. - ISBN: 978-0-300-11037-1 

 Pollan, Michael. - Second nature: a gardener's education / Michael Pollan. - 1991. - ISBN: 0-

8021-4011-4 

 Leggewie, Claus and Weltzer, Harald. - Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, 

framtiden och demokratins möjligheter / Claus Leggewie, Harald Welzer; översättning: Jim 

Jakobsson. - 2010. - ISBN: 978-91-7173-311-5 

 Shiva, Vandana. - Staying alive: women, ecology and development / Vandana Shiva. - 1989. -

 ISBN: 0-86232-822-5  

 Strindlund, Pelle. - Jordens herrar: slaveri, djurförtryck och våldets försvarare / Pelle 

Strindlund. - 2011. - ISBN: 978-91-85703–67-8  

 Meadows, Donella H. - The limits to growth: the 30-year update / Donella Meadows, Jorgen 

Randers, Dennis Meadows. - 2004. - ISBN: 1-931498-58-X 

 Jensen, Derrick. -  What we leave behind / Derrick Jensen and Aric McBay. - 2009 - 1. ed. -

 ISBN: 978-1-58322-867-8 

 Norgaard, Kari Marie. - Living in denial: climate change, emotions, and everyday life / Kari 

Marie Norgaard. - 2011. - ISBN: 978-0-262-51585-6 

 Mohanty, Chandra Talpade. - Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad 

solidaritet / Chandra Talpade Mohanty; [översättning: Anders Brunelius och Oskar Söderlind]. -

 2006. - ISBN: 91–975421-5-6 

 Shiva, Vandana. - Krig om vattnet: plundring och profit / Vandana Shiva; översättning: Lillemor 

Ganuza Jonsson. - 2003. - ISBN: 91-7324-940-8 

 Smith, Rick. - Förgiftad: om kemikalierna i vardagen och det dolda hotet mot vår hälsa / av 

Rick Smith och Bruce Lourie tillsammans med Sarah Dopp; översatt av Kjell Waltman; [svenskt 

förord: Stefan Edman; faktagranskning och efterord: Jana Weiss]. - 2010. - ISBN: 978-91-534-

3527-3 
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 Jonstad, David. - Kollaps: livet vid civilisationens slut / David Jonstad. - 2012. - ISBN: 978-91-

7037-635-1 

 Liljefrost, Emilia. - Små lån, fattiga vänner: om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för 

mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006 / Emilia Liljefrost. - 2012. -

 ISBN: 978-91-87199–02-8 

 Rockström, Johan. - Den stora förnekelsen / Johan Rockström och Anders Wijkman. - 2011. -

 ISBN: 978-91-7329-042-5 

 Merchant, Carolyn. – Ecology: Key concepts in critical theory / Carolyn Merchant. - 2008 - 2nd 

ed. - ISBN: 978-1-59102-578-8 

 Randers, Jorgen. – 2050: A global forecast for the next forty years / Jorgen Randers. – 2012 

 Merchant, Carolyn. - Naturens död: kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen / 

Carolyn Merchant; översättning: Öjevind Lång; [granskning: Bosse Holmqvist och Brutus 

Östling]. - 1994. - ISBN: 91-7139-195-9 

 
 

 
 

  


